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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže podľa článku 9 ZFEÚ sa pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík a činností EÚ 
musí zohľadňovať podpora vysokej úrovne zamestnanosti a záruka primeranej sociálnej 
ochrany;

B. keďže podľa článku 147 ZFEÚ sa pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík a činností EÚ 
zohľadňuje cieľ vysokej úrovne zamestnanosti;

1. vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na ciele zamestnanosti stanovené v stratégii Európa 2020 
viac integrovala politiku hospodárskej súťaže a tým umožnila lepšiu podporu MSP, ktoré 
sa najväčšou mierou podieľajú na tvorbe pracovných miest;

2. vyzýva členské štáty, aby zaujali konvergentný prístup, pokiaľ ide o služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu, a zamerali sa pritom na opatrenia, ktorými sa dosiahne začlenenie 
alebo opätovné začlenenie dostupnej pracovnej sily do trhu práce, čím sa podporí 
rovnováha medzi ponukou a dopytom na trhu práce, a aby opatrenia a programy nastavili 
tak, aby sa predišlo rušeniu pracovných miest;

3. vyzýva členské štáty, aby podporovali privatizáciu nevýnosných spoločností s cieľom 
predísť prepúšťaniu, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku straty ich 
konkurencieschopnosti; 

4. vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalšie výnimky z pravidiel štátnej pomoci s cieľom pomôcť 
podnikom pri ich prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, a to prostredníctvom podpory 
zamestnávateľov, ktorí do trhu práce opätovne začleňujú pracovníkov, ktorí môžu byť 
ohrození rizikom prepúšťania;

5. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na účinky presahovania krízy, ktorú sú stále aktuálne, 
naďalej monitorovala vykonávanie pravidiel štátnej pomoci.


